UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 320

/SVHTTDL-TTr

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường kiểm tra công tác quản
lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du
lịch trong phòng, chống dịch bệnh
Covid -19

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao các huyện, thị
xã, thành phố.
Để tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động văn hóa, thể thao
và du lịch trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 17/TTrVHGĐ ngày 17/3/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch trong phòng, chống dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng
Ngãi đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa –
Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra với các nội
dung sau:
1. Việc triển khai thực hiện, chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ
tướng Chính phủ; Công điện, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường phòng, chống dịch (bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) trong quản lý các
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.
2. Trong lĩnh vực văn hóa: Kiểm tra việc dừng tất cả các lễ hội theo
Công văn số 457/UBND-KGVX ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
về việc triển khai các biện pháp chủ động phòng dịch bệnh nCov đối với hoạt
động văn hóa, thể thao và Du lịch; việc thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế
tập trung đông người trong việc cưới theo Công văn số 1016/UBND-KGVX
ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề phòng dịch bệnh Covid
- 19 trong việc cưới và việc tạm dừng hoạt động của các cửa hàng internet,
karaoke, bar, vũ trường, rạp chiếu phim và các dịch vụ văn hóa tập trung đông
người trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp theo Công văn số
1149/UBND-KGVX ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn
trương thực hiện giải pháp hạn chế tập trung đông người nhằm phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
3. Trong lĩnh vực thể thao: Kiểm tra việc dừng tất cả các giải thi đấu thể
thao đã có kế hoạch tổ chức hoặc dự kiến tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Công
văn số 457/UBND-KGVX ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc
triển khai các biện pháp chủ động phòng dịch bệnh nCov đối với hoạt động văn
hóa, thể thao và Du lịch.

4. Trong lĩnh vực du lịch: Kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp lữ
hành trong việc chấp hành các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức
đưa đón khách du lịch đến và đi du lịch nước ngoài, du lịch trong nước; việc
phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khai báo, giám sát khách, cách
ly khách khi nghi ngờ nhiễm bệnh. Việc tuyên truyền, phổ biến cho người lao
động, Hướng dẫn viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kiểm
tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu du lịch, cơ
sở lưu trí du lịch. Kiểm tra việc đóng cửa các khu, điểm tham quan du lịch,
khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú và thực hiện việc kê khai y tế theo quy định
theo Công văn số 1097/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc tăng cường công tác giám sát, cách ly, phòng, chống dịch Covid –
19 trong tình hình mới.
Phát hiện kịp thời và tham mưu xử lý nghiêm đối với các vi phạm, đặc
biệt là những vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cố tình
không chấp hành các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh,
có nguy cơ làm dịch lây lan, bùng phát.
5. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra kết hợp với hoạt động tuyên
truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn
trương, nghiêm túc thực hiện Công văn này và báo cáo kịp thời cho Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Sở) những vấn đề phát sinh và kết quả
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- UBND các huyện, TX,TP;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trí
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